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، “ روشنفكري اصالح طلب“، “ اصالح طليب ديين“ 
 و چند معضل ديگر  “سانسور انديشه “

                                                                                                                 
 2002اآتبر                                                                                                                            
 نيلوفر بيضايي                                                                                                                          

 
 
 
 
دلسوزي و مراقبت متام جامعه اي آه ادعاي گرايش به ترقي دارد، بايد با “

ترقي مبعناي ساده آن اين است آه حتول مطلوب . نگران وضع فرهنگي خود باشد
اين حتول بايد قبل از هر چيز ناظر به روح و فكر . در جامعه اجياد شود

جامعه باشد، وگرنه ، اگر آسي با مهان روحيه آه در گذشته دنبال قاطر مي 
مي نشيند “ بنز“و با مهان روحيه آه پشت بنشيند ، “ بنز“دويد ، اآنون پشت 

براند، اين درجا زدن است ، نه حتول، حيت سري “ جت“، فردا خبواهد هواپيماي 
 “...قهقرايي است

  )1369، باستاني پاريزي، “ با فرهنگ و بي فرهنگ “(
 
 
 
 

 نياز به حتول
 

 بي با فرهنگ و“(امروز آه دوازده سال از تاريخ نوشته ي باستاني پاريزي 
بنظر بيايد ، چرا آه “ آهنه “مي گذرد ، شايد نقل قول باال آمي ) “فرهنگ

رخ داده  و مست و “ حتول“اعتقاد عمومي بر اين است آه در جامعه ي ايران 
واقعيت . سوي اين حتول مهانا گرايش به ترقي برقراري دمكراسي در ايران است 

ليه ي ابزار سرآوب ، از اين است آه حكومت اسالمي علريغم در دست داشنت آ
اسلحه و پاسدار و انصار حزب اهللا گرفته تا دستگاههاي تبليغات، از حذف 

واقعيتهاي تارخيي و در نتيجه انقطاع ارتباط  نسل امروز ازجتارب و سرنوشت 
“ اسالميزه“نسل هنوز زنده اما قلع و قمع شده ي ديروز گرفته تا تالش براي 

 آه در حال شكل گريي بوده و هست، نتوانست آردن هر فكر و گفتار و حرآيت
قالبهاي آهنه ي گرد گرفته و شكسته ي ايدئولوژيك خود را به ملت ايران 

در طول اين بيست و چهار سال، حاآميت مطلقه هر آجا آه فشاري . حتميل آند
براي مثال حجاب را نتوانست . بر ملت آورده،  با عكس العمل روبرو شده است

خود را بر زنان حتميل آند و براي مهني ) چادر و مقنعه( حكومت به شكل مطبوع
است آه بريون گذاشنت موها از روسري و پوشيدن مانتوهاي تنگ و رنگي و 

نپوشيدن جوراهباي ضخيم علريغم حضور مداوم گشتهاي ثاراهللا و دستگريي و فحاشي 
پريوز “  سياه چادر“و حتقري علين زنان در گذشته اي نه چندان دور، توانست بر 

باشد و چه “ چادر سياه“با اينهمه در اين اصل آه حجاب اسالمي ، چه . شود
شكلي حتميلي از يك قالب فرسوده ي ايدئولوژيك است ، “ روسري نصفه و رنگي“

“ اسالمي“براه انداخنت انواع منايشگاههاي مد . ، تفاوت عمده اي وجود ندارد
بقدرت رسيدن خامتي به مبلغني تئوري آه براي بسياري از آهنا آه از زمان 

بدل شدند ، نشانه  پيشرفت است ، در اصل نشانه ي تالشي “  فضاي باز“
بيهوده براي زيبا جلوه دادن يك پوشش اجباري است و در اين اصل آه پوشش 

اين مثال در آليه . حتميلي هرگز جذاب خنواهد شد ، تغيريي بوجود خنواهد آورد 
مثال سانسور آتاب آه پيش از خامتي . ز قابل تعميم است ي عرصه هاي ديگر ني

بسيار عريان و بي پروا اجنام مي شد ، پس از قرار گرفنت مهاجراني در مقام 
پيدا آرد و دريغ و درد آه برخي از “ مودبانه“ وزارت ارشاد شكلي

نويسندگان نامدارمان نيز در مهني دام افتادند و خباطر اينكه از برآت سر 
شان سانسور مي شد ، “  داستان 4“، تنها “  داستان8“مهاجراني جباي جناب 

اما آيا در اين اصل مورد توافق متامي معتقدين به . ممنون و متشكر بودند
يعين اخته آردن انديشه ، يعين تشويق به “  سانسور“دمكراسي و آزادي بيان آه 

مي آزادي انديشه و نصفه انديشيدن و در نتيجه نينديشيدن ، يعين جتاوز به حر
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بيان ، يعين نفي اوليه ترين و ابتدايي ترين حق بشر يعين حق فكر آردن بدون 
 حصار ، تغيريي بوجود آمد؟

را “ مجهوري اسالمي“در يك آالم ، پيش بيين اينكه در چارچوب حكوميت آه نام 
در مثال در جمامع بني املللي يا (براي خود برگزيده ، يعين هر جا به نفعش بود 

را به رخ مي آشد و هر جا مناسب ديد “ مجهوريتش“، )مجع دانشجويان ناراضي
، رسيدن به حيت ...) در حوزه هاي علميه و هنادهاي رمسي(را “ اسالميتش“

در اينجا . ابتدايي ترين پيش شرطهاي دمكراسي ناممكن است ، آار صعيب نبود
صاحب “مدعي صالحيت و و مهه ي آهناست آه “ روشنفكران “طرف صحبت من مشخصا 

 .در حتليل و تفسري اوضاع فرهنگي ، اجتماعي و سياسي ايران هستند“ نظري
نتيجه ي رسيدن عملي مردم به اين واقعيت است آري ، حتويل آه در پيش است ، 

متام تالش دولتيان مدعي اصالحات در جهت ارائه ي چهره  آه در شش سال گذشته
است و نه  هر آنچه زشت و ناپسند و حتميلياي مطبوع و داوطلبانه بوده از 

نتيجه اي آه هفت سال پيش خبش اندآي از روشنفكران . آشيدن خط بطالن بر  زشيت
“ جنبش اصالحات“سكوالر ما پيش بيين آردند و براي مهني به صفوف شيفتگان 

هنوز هم “ روشنفكري“نپيوستند ،اما متاسفانه خبش قابل مالحظه اي از مدعيان 
 . محايت مي آننداز آن 

 
 روشنفكرآيست و روشنفكري چيست؟

 
آرامش دوستدار يكي از اندك انديشمنداني است آه در صدد رسيدن به تعريفي 

. در شكل ايراني اش بر آمده است “ روشنفكري“مهه جانبه از پديده اي بنام 
مي نويسد “ روشنفكري ايران يا هنر نينديشيدن “او در نوشته اي حتت عنوان 

 روشنفكر آن آسي مي تواند باشد آه روشن بينديشد و فقط اموري را مي “: 
تريگي و تاريكيشان را فقط و فقط انديشيدن خواهد  توان روشن انديشيد آه

مسلم است آنچه تاريك است و بايد روشن شود و آنچه پنهان است و . زدود
ت مي آند بايد آشكار گردد، به هر قيميت در برابر روشنايي و آشكاري مقاوم

بگمان وي در عرصه ي . “... ، چون روشين و آشكاري هست اش را نيست مي آند 
پديده اي بنام روشنفكري در ايران، تاآنون يا تنها به سطح اآتفا شده است 

مثال جهل را عامل عقب ماندگي دانسنت ، يكي از نتايج فرعي و دور دست . 
اگر بنا . امروز بدان واقفندروشنفكري است آه يقينا ميليوهنا ايراني نيز 

بود وقوف به اين امور با روشنفكري يكي باشد، ايران آنوني مي بايست از 
 )   مهاجنا. (روشنفكر لربيز شده باشد

بگمان آرامش دوستدار، آنچه تاآنون بطور جدي تعقيب و دنبال نشده است يك 
خود “ فرهنگتاريخ و “است آه بدون در افتادن جدي با “ خودآاوي و خودنگري“

هم جستجو و “چنني آاري قطعا دشوارترين است ، چرا آه . ممكن خنواهد بود
 . “پرسيدن مي خواهد و هم دانش و دانسنت

ميداند آه خواهيم ديد خصايلي دقيقا “ ضد روشنفكري“دوستدار دو مقوله را 
“ روزمرگي“و ديگري “ دينخويي“نيز هستند ، يكي “ روشنفكري“موجود در خود 

 . 
ينخويي با وجود اينكه در اصل از دين مي آيد ، يعين در اصل مهان جنبه ي د

بازمانده يا ناقص اخللقه از رفتار ديين است ، اما با دين به مفهوم متداول 
هبمني دليل دينخويي تنها مربوط به دين پرستان مني شود ، . آن آاري ندارد 

.  تواند وجود داشته باشدبلكه خصليت است آه هبمان نسبت در بي دينان نيز مي
آن رفتاري آه امور را بدون پرسش و دانش مي “ در يك آالم دينخويي يعين 

وقيت آدمي در دريافتش از امور نسبت به پرسيدن ودانسنت قاطعانه و بي . فهمد
دينخو خود “ .قيد و شرط از بنياد بيگانه باشد، ما او را دينخو مي ناميم

ويدادهاي حياتي فردي يا مجعي و ملي قلمداد مي را ساحت واالي تعبري براي ر
اين داعيه از آجنا آه مويد هسيت و دارايي وجودي افراد، جامعه و ملت . آند 

 . است ، آنقدر مسلم و مقبول مي منايد آه هيچ چيز و هيچ آس معرتضش مني شود
سر باز زدن از مواجهه با خود ، پرهيز “بعبارت ديگر دخيويي چيزي نيست جز 

ردن از خودشناسي، ممتنع ساخنت رويارويي با مرياث تارخيي ـ فرهنگي و نداشنت آ
 “. دل و جرات فكري براي در افتادن با سازندگان ،پاسداران و شيفتگان آن

“ مرشد پرسيت “و “ قديس سازي“يكي از منودهاي دينخويي در روشنفكري ايران 
هر قدر “در اينكه . ست ريشه دار است و بقول دوستدارگري آار ما در مهني ا

هيچ مليت به . مقدسات فكري مان بيشرت بوده آمرت فكر آرده امي و مي آنيم
و تازه . اندازه ما قديس فكري ندارد، سواي قديسان بي فكرش آه بي مشارند
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. اگر داشته باشد هرگز مني تواند چنني عبد و عبيد آهنا شود آه ما شده امي
از ايران ايراني . مي؟ از اعماق تارخيماناين عبوديت را از آجا آورده ا

آرامش دوستدار در (“ ...آورده امي تا در ايران اسالمي به اوج خود برسانيم
 ) “ امتناع تفكر در فرهنگ ديين“
 
مهان زندگاني عادي و “ چيست؟ تعريف عمومي دوستدار از روزمرگي “  روزمرگي“

ي مشرتك براي زندگاني يك يعين آنچه از ماديت و معنويت پايه . معمويل است
يعين شبكه اي آه در حرآات و نوسانات آمابيش يكنواخت رشته . جامعه است

هايش زيست آدمها را در حميط و جامعه تنظيم مي آند و با مكانيسم خود آهنا 
 “...را مهخو و هم رفتار مي سازد، نسبت به خود و نسبت به امور

تيجه ي ترآييب از عادات و رفتارهاي بعبارت ديگر روال روزمرگي از آجنا آه ن
ميزاني را “است و حكم “ ضد فردي“مشرتك است ، مهگاني و غري فردي و حيت 

 . “داردآه بدان مي توان مايه ي مهگانيت يا فرديت آدمها را سنجيد
در جنبه ي ذهين و روحي، روزمرگي مهانا مهسان ديگران ماندن است آه چيزي جز 

روزمرگي  آجنا آه پا در عرصه ي . ت ما را مني رساندنينديشيدن و فقدان فردي
وقيت روال روزمره به انديشيدن دست بزند، . فرهنگ بگذارد ، خطرناك مي شود

دوستدار مثايل مي زدند آه . مانع رشد شخصيت و خمل تشخص و فرديت مي شود
با روزمرگي فرهنگي “ : امروز بيش از هر زمان مصداق عملي پيدا آرده است 

ا روبرو هستيم آه در دايره حوادث بزرگ و خمرب اين دو دهه آنوني برخي آجن
از پيشتازان ميان مايگي و شيادي فكري با خرمردرنديهاي عرفاني و شيعي 

ي ايران “ پويا“خود جوانان خام و بي متيز ما را به سوابق درخشان فرهنگ 
 حال زرگري شان اسالمي دلگرم مي ساختند تا به جنگ هپلوان پنبه اي و در عني

با غرب معنايي بدهند در حد شعور بسيار متوسط خود و ما خوانندگانشان 
... “ 

بعبارت ديگر روزمرگي ذهين آدمهاي يك جامعه را مهسطح مي آند يا مهسطحي آنان 
خواه آدم بايگان ثبت احوال باشد يا حتصيلكرده “ را برمال مي سازد 

بودن “ متخصص“پس صرف . “...كاييدانشگاههاي ايراني يا اروپايي و آمري
 . بودن نيست“ ناروزمره“ دليل بر 

در جامعه ي ما آسانرت و قطعي تر مي توان خنبه شد و از توده “هبمني داليل نيز 
براي آنكه ما هنگامي خنبه مي شومي آه گفته ها و . بود تا منفرد و نامهگاني

توانيم مهگان را بدنبال نوشته هاميان به مذاق مهگان خوش بيايد، هنگامي آه ب
تفاوت ما با خنبگامنان . خود بكشيم تا معلوم شود مهه از يك قماشيم، مهسنخيم

اين تفاوت . در انديشيدن نيست ، بلكه در بيشرت داني آهنا و آمرت داني ماست
اما هبمان نسبت نيز مسلم . را آه آمي و سطحي است به مرور مي توان رفع آرد

 “.ديشند و نه مااست آه نه آهنا مي ان
دوستدار سپس نتيجه مي گريد آه فقط آسي مي تواند روشنفكر شود يا چنني 

در آشمكش با خويشنت و حميطش خود را برغم آليه ي قدرهتاي “ : ناميده شود آه 
در اين خودسازي ضدارثي و ضد . مستويل روزمره از نو بزاياند و پرورش دهد

زمرگي است آه آدمي مي تواند روشنفكر پرياموني ، يعين ضد دينخويي و ضد رو
 .“شود

بر عكس روشنفكري ما آه بدنبال پايگاه مهگاني و عمومي است و هبمني دليل از 
ديدگاه عمومي حاآم بر جامعه حرآت مي آند ، هر چند آه اين ديدگاه نادرست 

تنها به هباي از دست دادن اين “ ، بي پايه و بي سراجنام باشد ، روشنفكر 
 مهگاني است آه مي تواند خود را از تصورات مستويل و عمومي بپاالياند پايگاه

تفرد مبعناي خويشتنخواهي و يا ترجيح خود و ارزشهاي خود . و به تفرد رسد
بر ديگران نيست ، بلكه تفرد يافنت ، ساخنت و شناخنت ارزشهاي خويش در برابر 

روشنفكري را منحصرا . ..ارزشهاي مهگان پسند ، مهه جا گري و مهه جا خيز است
در انديشيدن و دانسنت آنچه در تاريكي دينخويي نايافته مي ماند و در 

پس روشنفكر . دمدمه روزمرگي مي سايد و هرز مي رود ، مي توان پديد آورد
مني تواند از آبشخور در خدمت اين يا آن مرجع بودن ، از هر نوعش باشد 

شن ساخنت تاريكيهايي است آه بر رو“ تغذيه شود،  بلكه دغدغه اش ، آارش،
حمور و در پناهشان قدرهتا و مرجعهاي فرهنگي، تارخيي و سياسي مي گردند و 

 “.پايدارند
روشنفكر نه مي تواند بدون دخالت در آار خدا، جهان و “ به تعبري دوستدار 

آدمي ، باصطالح در آنج دلش به روشنفكري اشتغال ورزد ، نه جماز است رهرب و 
در مورد اول خود . شود و نه براي ديگران و به جاي ديگران بينديشدپيشوا 

را از امكان انديشيدن حمروم آرده و در مورد دوم گله باني را با روشنفكري 
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عوضي گرفته و در مورد سوم انديشه را وسيله پيشربد غرضي ساخته است بر ضد 
 .“غرضي ديگر

 
 و مقلدين امروزي“ اصالح ديين“ آخوند زاده ،

 
مريزا فتحعلي آخوندزاده منونه اي از روشنفكري غري ديين است آه به بالي 

باليي آه مهني امروز نيز مثاهلاي زنده ي ريز ودرشتش را . دينخويي دچار بود 
با اين تفاوت آه او در عني حال خنستني منتقد . در جامعه مان مي بينيم 

 در اين عرصه حتقيق تارخيي ـ اجتماعي ماست آه با امكانات زمان خود جدا
آرده و صداقت و جرات ذهين داشته و اينها از هيچيك از اين خصائل بويي 

از يكسو اديان را افسانه مي داند و اسالم را “ آحوند زاده . نربده اند 
موجب سيه روزي عرب و نگونبخيت ايرانيان ، و از سوي ديگر مهني دين را بر 

وستدار، درخششهاي تريه، چاپ دوم ، آرامش د(“ .اديان ديگر ترجيح مي دهد
 ) .1999پاريس ،

اينكه آخوندزاده در نظريه ي اصالح گراي ديين خود ، نظري به رنسانس 
مسيحيان اروپايي داشته آه اصالح دين و تفكيك مطلق يا نسيب آن از ديگر 
بنيادهاي اجتماعي را ممكن ساخته اند ، از اين اشتباه بزرگ مي آيد آه 

حيت آه خود را از داشنت هر گونه نسبيت با اسالم مربا مي داند ، و برخالف مسي“
اين هم از نظر تارخيي و فرهنگي درست است و هم از نظر دريافيت آه مسيحيت 

 “...از خودش دارد، اسالم خود را در منشاء الهوتي اش به مسيحيت مي چسباند 
آه تا امروز از  مشكل اساسي آخوندزاده “در اين ارتباط دوستدار مي گويد 

آن ما باقي مانده مشكل فكري و فرهنگي ست، با اين بنياد مشرتك آه ما مهچون 
او گمان مي آنيم نه تنها پايه هاي فرهنگ خود بلكه پايه هاي فرهنگ 

وي سپس در يك بررسي جامع و ژرف در “ ... اروپايي را نيز مي شناسيم 
نگرش از بنياد با نگرش ، مي شكافد آه چگونه در “پروتستانيسم مسيحي “

پروتستانيسم “اسالمي غري قابل مقايسه است و اينكه چرا پديده اي بنام 
 .ناممكن است“  اصالح ديين“يا “ اسالمي

در پندار مسيحي ، خداوند چون خبشنده و به اين معين دادرس است، با ... “
است مسئله ي گناهكاري وجود آدمي آن چيزي (وجود ناسزاواري آدمي گنهكار 

، و به سبب قاصر بودن او به ) آه مارتني لوتر را با آليسا در مي اندازد
از اينرو دادرسي خدا از خبشندگي اوست و پس نه استحقاقي . دادش مي رسد

لوتر تيشه به ريشه ي آليسا . براي آدمي هست و نه واسطه اي ميان او و خدا
 مست خود آفريده ي بعنوان مياجني بدين گونه مي زند آه نشان مي دهد اين

آليسايي از بنياد ناقض بينش مسيحي در مورد گنهكاري آدمي و خبشودگي از 
در اسالم بوجود  چنني پديده اي هرگز مني توانسته و مني تواند... جانب خداست 

براي آنكه اسالم در تكوين تارخيي اش نه فقط فاقد سازمان مرآزي . آيد 
ابطه ي خودآامه ي خدايش آه رب است با بوده، بلكه مهمرت از آن بر اساس ر

آدمي اش آه عبد است فاقد هر گونه امكاني ست آه معنايي به اين رابطه ي 
هر مسيحي اگر هم نداند ، مي تواند حممل رابطه ي خدا و . خدا و آدمي بدهد

اين رابطه در گناه وجودي او از . آدمي را بر پايه ي بينش ديين خود بيابد
هر مسلمان ، گر چه . اش به دادرسي االهي از سوي ديگر استيكسو و خبشودگي 

مني داند ، مي تواند بكاود و در يابد آه هيچ حمملي براي رابطه ي آدمي و 
خدا در بينش ديين او وجود ندارد، جز از اين سو عبوديت آدمي و از آن سو 

 )120ص . مهاجنا(“ ...خودآامگي دست به قاروره ي شهد و شرنگ وعد و وعيد 
دوستدار نتيجه مي گريد آه آخوند زاده يكي از خنستني منايندگان دينخويي است 

آه به اشتباه الگوي پروتستانيسم مبعناي اصالح ديين را در واقعه اي از جنبش 
باطين مي يابد و بر مهان اساس عمال حريت عرفاني را به مفهوم آزادي دوره ي 

به سبب “ حريت“ي آه واژه ي نوين اروپايي مي گريد ، در حاليكه معناي
پيشينه ي فرهنگي اش نزد ما دارد ، با مفهوم آزادي مبعناي اروپايي آن 

مبعناي اروپايي آن الزم “ فرديت“و مفهوم “ آزادي“مفهوم . آامال مغاير است 
يعين متمايز بودن از ديگري “ فرديت“بنا بر اين تعريف . و ملزوم يكديگرند 

يعين داشنت امكان براي حتقق اين “ آزادي“و گفتارو در انديشه، روان، آردار 
 جامعه اي آه در اين ابعاد. بعدهاي فردي در تقابل با فرديت هاي ديگر

نباليده باشد ، جامعه ي گوناگونيهاي فردي نيست ، اجتماع آحاد يا اجزاي 
در جامعه اي ناشكفته تر مباند،  هر قدر فرديت به اين معنا. مهگونه است
بعبارت ديگر فرديت يافنت مستلزم  . آن جامعه ناممكن تر مي شودآزادي در
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آزادي دروني و بروني  بستگي روحي و جسمي به امور و داشنت رابطه با آهنا در
 .اين هر دو بعد آدمي ست

اما معناي حريت چيست ؟ حريت دقيقا مهانا گسسنت است از دلبستگي هاي روحي و 
و “ معبود“ت و تبليغ پيوسنت روح به نفي جسم اس. جسمي و بنوعي ضد آهنا

 .آه نامهاي ديگري از خدايند“ معشوقي “
دوستدار بر اين تناقض در تفكر آخوند زاده يعين از يكسو قبول نداشنت دين و 

“ : آن بر آمدن انگشت مي گذارد و مي پرسد “ اصالح“از سوي ديگر در صدد 
 آن را باطل مي داند؟ آيا مي شود آسي به اصالح چيزي بپردازد آه از اساس

مثال مي شود منكر بنيادي معقول براي مجهوري اسالمي بود ، آنگاه به فكر 
... “ : اصالح نظام حكوميت و اجتماعي آن افتاد؟ و سپس خود پاسخ مي دهد 

اصالح دين را بايد به آدم معتقد واگذارد، اوست آه مي بايد غم دين خود 
منونه ي چنني آدمي . را احياي آن بر آيدخبورد و در صدد اصالح و از اين جم

بوده آه به منظور “ سيدمجال الدين اسدآبادي“ماجراجوي ديين ـ سياسي معروف 
حتقق نقشه ي اصالحات ديين اش از به آار بردن هيچ فين در تقليب، حتميق و 

تبليغ فروگذاري نكرده و مهه ي عمرش به هر در ممكين زده تا پرچم وحدت اسالم 
آردن سنگر “ مدرنيزه “راز سرزمينهاي آن به اهتزاز در آورد و با را بر ف

 “!يگانگي و اميان اسالم ، مهاورد براي غرب بپروراند
پژوهش آرامش دوستدار در اين زمينه بسيار مفصل است آه خواننده را براي 

. رجوع مي دهيم “ درخشش هاي تريه “آشنايي آامل با حتليلهاي او به آتاب 
آه دوستدار در اينجا طرح مي آند ، سوال حبث من در قسمت بعدي اما سوايل 

آخوندزاده “ : اين نوشتار نيز هست و هبمني دليل آن را در اينجا مي آورم 
حد اآثر مي بايست آخرين آس مي بود آه خيال خام اصالح اسالم را در سر مي 

 “شگفت نيست؟. پروراند ، اما اولني آس بوده است 
 
 
مدعي سكوالريته ، دنباله روي “ روشنفكران“
 “ روشنفكران ديين“
 

با وقوف به مثاهلاي تارخيي شايد جاي تعجب نباشد آه چرا خبش عظيمي از 
سكوالر ما جباي توجه به نظرات مهان چند انديشمندي آه دارمي ، “ روشنفكري “

 و يافنت“ انديشيدن“يا الاقل سعي در جستجو ، يافنت ، حتليل ، توضيح و خالصه، 
دوخته اند آه حداآثر “ اصالحگران ديين“پاسخهاي ديگر، با دهان باز چشم به 

ديگران و يا “ انديشيدن“آاري آه مي آنند نشخوار آردن حرفها و نتيجه ي 
آردن هزار باره ي چهره ي اسالم سياسي ، حتت عنوان رسيدن به تعاريفي “ بزك“
در سرزمينمان با جرياني علت اين است آه ما . است “ واقعي“از اسالم “ نو“

در استانداردهاي جهاني روبرو نيستيم ، بلكه با آساني “ روشنفكري “ بنام
روبروييم آه در بعضي موارد آمي بيشرت از ديگران مي دانند و در اآثر 

موارد جباي تالش در روشن آردن تاريكيها و اهبامات ، خود بر آن مي افزايند 
آه يا با “ دمكراسي “و اين شيفتگان “ جامعه مدني “اين سينه چاآان . 

بدنبال توجيه اين “ يافنت الگويي بومي براي منود دمكراسي “افتادن در دام 
مهني حكومت در صورت رعايت “ مردم“هستند آه بدليل اعتقادات و باورهاي ديين 

، مديل مطبوع است و يا اينكه “ رهرب“و حمدود آردن اختيارات “ قانون اساسي “
غ اين گمان مشغول آه با اصالح ديين آه اصال اصالح پذير نيست،  ، به تبلي

اينان نه تعريفي از دمكراسي . فراهم مي شود“ دمكراسي“زمينه هاي رشد 
بر آمده “ آزادي“مورد نظرشان دارند و نه در صدد روشن ساخنت منظورشان از 

 تعريفي نه مدل پيشنهادي براي آينده ي ايران دارند و نه اصال هيچ. اند 
آهنا اين باور را تبليغ مي آنند آه هيچ مدل يا . از علت وجودي خود 

و “ تنبلي“آلرتناتيوي در برابر حكومت فعلي وجود ندارد  است، چون از فرط 
مهيشه چشم بسوي سهمي “ منفعت طليب “و “ فرصت طليب “، از شدت “ راحت طليب “

دانچه بايد باشد و اينكه از آنچه هست داشته اند ، بدون اينكه حلظه اي ب
حمض آه خود نتيجه ي متام “ بي هوييت“چگونه باشد ، پرداخته باشند و اين يعين 

مانيفست “ تا جايي آه برخي شان با دهان باز . است“ نينديشيدهنا“اين 
را مي نگرند و نظرات امروز او را آه تكرار گفته ها و نوشته هاي “ گنجي

وريهاي موجود مي انگارند و برخي ديگرشان حيت ديگران است ،آشف جديدترين تئ
مي خوانند و بدين گونه بيش از پيش بسوي “ راديكال“يا “ تندرو“گنجي را 

تكاليف چندين ساله شان در خارج از آشور در مهني حد .  جناح راست مي خزند
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دوم “ اجنام داده اند آه بنام اعتقاد به دمكراسي هر صدايي را آه از مهان 
و حيت پيش از آن به دروغني بودن و بي معين بودن و وقت آشي مذهبيون “ خرداد

، “ راديكال“دوليت براي حفظ حكومت اسالمي اشاره داشت ، حتت عنوان 
ساآت آنند ، براي اينكه اين واقعيت را بپوشانند آه خود ... “ برانداز“

.  روند مي“ نقطه نظرها“و “ جناحها“آهنا رو بروز بيشرت به مست راست ترين 
به حمض اينكه آسي به گذشته هاي ناپاك و سر تا سر مبهم مدعيان پرچم 

اشاره آرد ، به گذشته هايي آه به مهني چند سال پيش بر مي گردند “ اصالحات“
ها آاري نيست و “ گذشته“ و نه مثال به چند قرن پيش، گفتند ما را به 

اينكه پس بر چه در پاسخ به . معيار آن چيزي است آه امروز مي گويند
آتك زن و اسلحه “ ديروز“شان را باور آرد ، وقيت تا “ امروز“معياري بايد 

آش بوده اند و بدتر از آن دوران آتك زني و اسلحه آشي را از 
در .بيوگرافيهايشان حذف آرده اند ، جباي اينكه بصراحت از آن بگويند 

سكوت مي آنند “ سابق “مقابل گذشته ي آتك زهنا و خبشا بانيان قتل و شكنجه ي
و از آهنا قهرمان ملي مي سازند ، اما زبان معرتض و قلم معرتض به حاآميت 

چون خود بي گذشته اند ، چون تاريخ را از زمان .فعلي را بر مني تابند 
و “ انديشه“چون مني دانند رابطه ميان . تولد خود مي شناسند ، اگر بشناسند

را از “ انديشه“نكه هرگز مني توان جدا ناشدني است و اي“ انديشنده“
تنها چيزي آه از فضاي دمكراتيك گفتگو . آن ماهيتا جدا آرد“ انديشنده ي “

دريافته اند اين است آه با راست مذهيب آه در معيارها امروزي حكومت فعلي 
است  ، به مهر “ بيضه ي اسالم“خوانده مي شود و مهمرتين دغدغه اش حفظ “ چپ“

چرا؟ چون حلظه اي مستقل نبوده اند و .  الئيك ها به خشم سخن بگويند وبا
دارند و تنها با مهساني شان “ قدرت“چون دغدغه ي . مستقل نينديشيده اند 

چون دينخويند و با وجود ادعاي . مي يابند“ هويت“با ديگران است آه 
ميت اصالح طلبان حكو“ راستني“بودن متام دغدغه شان محايت از اسالم “  غريمذهيب“

مي نامند و معلوم نيست هدفشان “ اصالح طلب“شده ، تا جايي آه خود را نيز 
اصالح قرائت هاي ديين است يا چهره ي حكومت اسالمي ، آه اين هر دو از يك 

 .  سرچشمه نشات مي گريند
 
  
  

عطاء اهللا مهاجراني ، اصالحگر حمبوب و اميد آينده ي 
 ! ايران اسالمي

 
 

اجراني از يكسو يكي از اميدهاي پريوان شكست خورده ي از آجنا آه آقاي مه
براي فريب بعدي است ، و از ) آه اصالح طلب ناميده مي شوند( “ راه امام “

سوي ديگر بعنوان وزير استيضاح شده مورد احرتام برخي از روشنفكران و 
نيز قرار دارد وبعيد نيست ستاد انتخاباتي هنرمندان “ غري خودي“هنرمندان 

براي ايشان نيز بزودي برپا شود ، اجازه بدهيد براي يادآوري “  هيختهفر“
بدوستاني آه مي دانند و بروي خود مني آورند  و مهچنني  براي آهنا آه مني 

خوانند و مني شنوند و در نتيجه مني گويند ،  نقل قوهلايي از ايشان در اوج 
داني آه دلبسته ي دوران حمبوبيتشان بعنوان وزير ارشاد خامتي نزد هنرمن

اين سخنان را ايشان در مجع . ايشان و اصالحاتشان  بوده و هستند ، بياورم 
هنرمندان تئاترآه با هزار اميد به درد دل با ايشان پرداختند ،  فرموده 

 ): 1376، هتران، هبمن “منايش“چاپ شده در نشريه ي (اند 
 

.  ي وجود نداشته باشدمشا انتظار نداشته باشيد آه چيزي بنام مميز... “ 
ما . بنده بعنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئول مميزي و سانسور هستم 

قطعا به منايشنامه هاي مغاير مباني ديين يا انديشه اسالمي يا به منايشنامه 
هايي آه به هر حنوي انقالب مردم ايران را خبواهند زير سوال بربند، اجازه 

 “...خنواهيم داد
پس دسيت به سر دوستان مانده در ايران مي آشند چشم غره اي به بي  ايشان س

 : دينان ترك وطن آرده مي روند ، بدين ترتيب
هنرمنداني آه در آشور ما باقي مانده اند و مهر زمان آهنا را تثبيت ... “ 

آرده است ، هنرمنداني بودند آه به حنوي از احناء با انديشه ديين و معنويت 
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مروت و صداقت حكم مي آند آه من با مشا صريح صحبت . ده اند نسبت پيدا آر
 .  بكنم

انتظار نداشته باشيد آه هر متين را آه هر يك از مشاها بعنوان منت منايشنامه 
ما در يك . داشتيد ، ما مهينجوري بگوييم ، بسيار خب منت را مشا اجرا بكنيد

طبيعي است آه ما . ديين نظام اسالمي زندگي مي آنيم، برا ساس مباني انديشه 
بعنوان آساني آه با راي مردم آمده امي ، چه مستقيم با راي مردم، مثل 

رئيس مجهور ، چه با واسطه اي با راي مردم، مثل ما آه از جملس راي گرفته 
امي يا رئيس مجهوري منتخب ما را معريف آرده است ، حتما حساسيت خبرج خواهيم 

 “...داد
ي تئوري نسبيت فرهنگي شان آه از محايت بسياري از حيت ايشان سپس در راستا

و اروپاييها نيز قرار گرفت و مي گريد ، و مهچنني با ابراز “ غري ديين ها“
 :رضايت از خودسانسوري  حتميلي و پذيرفته شده ، مي فرمايند 

هنر و منايشنامه در آشور ما بديهي است آه با آشورهاي ديگر آه به ... “ 
ر فكر مي آنند، متفاوت خواهد بود و تا آجنا آه من احساس مي گونه ي ديگ

 “...آنم ، خوشبختانه مهه مشا خبوبي جمموعه ي خمتصات را در نظر گرفته ايد 
ايشان مهاجنا گربه را دم حجله مي آشند و صرحيا اما درآمال ادب ، براي 

اصالح  “را به رخ مي آشند و شكل“ شاگرد زرنگها“ ،“ شاگردهاي تنبل“تربيت 
 :سيستم امنييت شان را تشريح مي آنند، بدين ترتيب “ طلبانه ي

گروهي را آه مهكاران ما در معاونت هنري دعوت آردند ، براي اينكه ... “ 
نظارت بكنند بر منت هاي منايشنامه ها   تقريبا متام اعضاي اين گروه ، از 

منتها البته . تند مجع مشا هستند ، افرادي هستند آه با هنر منايش آشنا هس
طبيعي است آه بداليلي اگر مهه ي آهنا را ذآر مي آردم ، هر ورقت مشا ديديد 
حبث مميزي مطرح شد بفرماييد آه مسئول مميزي در مورد منايشنامه ها ، مسئول 

مميزي در مورد سينما ، شخص وزير فرهنگ و ارشاد است و اين مسئوليت را من 
ي نيست آه در يك جايي گم شده باشد و مشا بي حتما مي پذيرم، پس فرد گمنام

افتخار هم مي آنيم . براي پاسداري از مهان مباني آه ذآر شد.  خرب باشيد
 “...براي پذيرش اين مسئوليت 

آيا صريح تر از او آسي از ! عجب آدم صادقي است اين عطاءاهللا مهاجراني 
اوتش با جناح بقول ميان پريوان راه امام بدين نكته معرتف شده آه تنها تف

در اين است آه ايشان آه “  افراطي“و بقول برخي ديگر ! “ حمافظه آار“برخي 
و تنها با “ ادب مدني“بوده و هستند ، با رعايت “ رفرميست “ بقول مهگان 

 پنبه سر مي زند ؟ 
آقاي دآرت مهاجراني در اين سخنراني به يكي از هنرمندان آه گله آرده چرا 

تعجب از من است و اينك آه پاسخ ! (به تئاتر روي مني آورند فرزندان علما 
مهاجراني را مي آورم ، حتما آساني خواهند گفت سوال امحقانه ، جواب 

شايد هم آساني  فرزند يكي از علما را آه تئاتري . امحقانه نيز مي طلبد 
ال هبر ح) . است ، مثال بياورند تا بر اثبات نظر جناب مهاجراني حمملي باشد
“ عنكبوت“ايشان پس از آوردن يك سوره ي طوالني از قرآن جميد ، بنام سوره 

آه اول آنرا به عربي مي خوانند و بعد هم ترمجه مي آنند آه در آن در مورد 
 : مي فرمايند! صحبت شده “ خانه عنكبوت“و “ تار عنكبوت“

 تارخيي بدليل جمموعه سنت و. شان يك عامل دين يك شان متفاوتي است... “  
(!) است آه ما داشته امي ، مشا تا حبال نديده ايد آه يك روحاني دوان بدود 

خود ما هر موقع آه عقب ) تعجب از من . مقايسه ي تئاتر با دويدن : توجه(
مبانيم از يك تاآسي شروع مي آنيم به دويدن، نديده امي آه دو نفر روحاني 

. قايسه تئاتر با گالويز شدنم: توجه (!) (در خيابان گالويز شده باشند 
(!) نديده امي آه يك روحاني در گوشه خيابان مثال ختمه بشكند ). تعجب از من

نوع زندگي ، نوع مشي ، ) . تعجب از من. مقايسه تئاتر با ختمه شكسنت: توجه(
نوع سوابق ، نوع سنت ، آدابي را فراهم آرده است آه علماي دين ما طبيعي 

منظور تئاتر ( مقوله ها آه دغدغه هايي داشته اند است آه نسبت به برخي
ما آاري بكنيم آه صحنه تئاتر مسجد شود . با توجه بيشرتي عمل آنند !) است

 “...، آنوقت حتما فرزندان علما نيز در تئاتر بازي خواهند آرد
چنانچه معتقديد : قابل توجه دوستان تئاتري و غري تئاتري در سراسر جهان

ئاتر ايران ، حضور فرزندان علما در اين عرصه است ، هر تنها را جنات ت
! آاري داريد زمني بگذاريد و صحنه هاي تئاترها را به مسجد تبديل آنيد

اميد . واقعا مني دامن چرا مهه فقط از اين مال حسين بدخبت نقل قول مي آورند 
ئيس آينده ، جناب مهاجراني ، وزير مبارز و حمبوب هنرمندان و اهل قلم و ر

 مجهور آينده را آيا عمدا از قلم مي اندازند؟ 
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 به  قسمت پاياني سخنراني آقاي مهاجراني آه نشانه ي صداقت ايشان در 
اما از آجنا آه در اين . بيان سياستشان از مهان آغاز است ، توجه بفرماييد 

ان قسمت از آقايي بنام جنفيان نام برده شده است ، بايد توضيح بدهم آه ايش
بازيگر تئاتر است و يكي از هنرمنداني است آه در اين مراسم ازفشارها و 

اخريا ... “ : حتقريهايي آه متوجه هنرمندان است ، گله مي آند و مي گويد 
و خيلي جالب است آه . “گردآفريد“آاري را از شاهنامه در جايي ارائه دادم 

قيت آه اشاره آردم آه هتديد شوم آه چرا موي بازيگر را انداختم بريون و و
ديگر با محاسه دوم خرداد اين مسائل متام شد، گفتند نه فوقش با ماشني زيرت 

 “...مي آنيم
 :توجه بفرماييد به سخنان جناب مهاجراني

من اگر صريح به مشا بگومي مميزي در تئاتر هست هبرت هست تا حاال يك حرف ...  “ 
مميزي مهچنان هست اما ما به مشا شرييين بزمن ، اما در عمل مشا ببينيد آه 

خواهيم گفت آه مميزي آه در تئاتر و در آتاب اعمال خواهيم آرد مميزي 
خردمندانه، مبتين بر منطق، مبتين بر مبناي ديين ، حفظ مباني حقوق مردم 

ما . خواهد بود و مميزي خواهد بود آه به هنر مشا و تالش مشا امكان بقا بدهد
  :يم ، اين بيت شگفت انگيز در مقدمه مثنوي است بايد بسيار مواظب باش

 آفتابي آه از اين عامل فتفت     اندآي چون گريش آمد مجله سوخت
خداوند آه هسيت را آفريد بر اساس يك جور اندازه گريي آفريده آه هندسه 

ما مني گوييم آه ما جاي خداوند هستيم نه ما بنده . ويژه اي در هسيت هست
اما . ، خاآسار خداوند هم هستيم)ب.ن! شانه هاي اصالح طليبن(خداوند هستيم 

بدليل مسئوليت آه ما دارمي مشاها قبول بكنيد آه آن آزادي آه جنابعايل ، 
آقاي جنفيان تلقي آرديد آه دوم خرداد يعين افشان شدن گيسوي گردآفريد و 

ين ما بعدا هم البد بزم رستم و هتمينه ، اين آزادي اتفاق خنواهد افتاد يع
حتما تالش خواهيم آرد آه هيچ آسي ، هيچ متديين احساس نكند آه صحنه تئاتر 

وسيله اي شده است براي اينكه ارزشهايي آه او به آن دل بسته است آسيب 
بنده به مهه ي متدين ها مهه ي افراد اهل تشرع اطمينان مي دهم آه . ببيند

شناخت دقيق مباني ديين با مهه ما مسئوالن، مهه هنرمندان با تعهد آامل با 
شناخت آامل فضاي مبارك مجهوري اسالمي و فضاي پر نشاط آشور ما بعد از دوم 

خرداد ، آوشش خواهيم آرد آه هنر تئاتر در خدمت مردم ، در خدمت معنويت و 
 “.در خدمت سربلندي ايران اسالمي قرار بگريد

را و هم پاسخ هنايي زمانيكه جمموعه ي سخنها را يعين هم درد دل هنرمندان 
مهاجراني را خواندم ، سخنان مهاجراني آه هويتش را پيش از اين سخنراني 

نيز از طريق بيوگرايف ننگبارش را خبصوص از زمان دفاع گفتاري و نوشتاري اش 
. از فرمان قتل سلمان رشدي در پي صدور فتواي مخيين مي شناختم، دردناك نبود

ستگي عميق اهل هنر به دوم خرداد و باور نكته ي دردناك ،نشانه هاي دلب
جدي شان به اينكه انتخاب خامتي مبعين رسيدن به آزادي است ، بود آه در 

سخنان تك تكشان آه هريك از مشكالت و مصائيب آه بر آهنا رفته ، براي 
مردك اول مي گذارد مهه هر چه خبواهند . مهاجراني مي گويند ، پيداست 

مي گويد ومهاجنا متام اميدهايشان را نقش بر آب مي بگويند و بعد خود سخن 
آنچه مرا بيش . آند و آنچه در باال آوردم تنها قسمتهايي از سخنان اوست 

. از هر چيز متاثر آرد، زباني است آه هنرمندان گله مند استفاده مي آنند 
زبان رعييت آه براي شكايت نزد ارباب رفته است، يا پرنده اي آه  بال و 

رخيته است يا انساني آه زماني مغرور و سرفراز بوده و اينك  آمرش خم پرش 
شده و رو به نيسيت دارد ، اما با آخرين نفس هسيت خود از عزراييل طلب مي 

 . آند
وزراي پيشني ارشاد  بسي توهني آميزتر “ بي ادبي“ امثال مهاجراني از“ ادب“

م يا متخصص علوم سياسي لزومي نداشت آه پيشگو باشي. و خرد آننده تر است 
ذاتا مهان نيستند آه مي گويند و “ اصالحات“، تا تشخيص دهيم آه منايندگان 

. مهمرت اينكه آنچه مي گويند ذاتا مهان است آه جناح ديگر نيز مي خواهد 
تنها الزم بود حرفها و گفته ها و نوشته ها و سوابقي آه خمفي مي آنند ، 

ش روشنفكرمان آه قرار است اهل خواندن نيز حيت آايف بود خب. دنبال مي شد 
باشد، منونه هاي بيشمار تارخيي مشابه در ديكتاتوريهاي آشورهاي ديگر را آه 

. اينان انگار خنوانده از نوشته هايشان تقلب نوشته اند،  دنبال مي آردند 
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. شايد مي دانند و مني گويند . شايد هم مي دانستند و به عمد نگفتند
ين خرب درست نباشد آه مهاجراني عضو افتخاري آانون نويسندگان اميدوارم ا
اما اين خرب آه ايشان اخريا در سوگ ! اميدوارم درست نباشد. ايران است 

سخنراني آرده “ سانسورچي“و “ سانسور“، نويسنده ي دل خون از “ امحد حممود“
مه سازي بزرگ سرزمني ما باشد و شايد آغاز مهان مقد“ تراژدي“است شايد يا 

“ خامتي “تر جلوه دادن ايشان ، حيت از ” دمكرات “آه در پيش گفتيم ، يعين 
آنچه ما را اينبار آمي دلگرم مي . براي انتخابات بعدي  “ دمكرات“بسيار 

آند ، اين خرب بود آه مجعي از نويسندگان آه براي اداي احرتام به حممود در 
ادره و دوليت آردن ، چهره  مستقلي آن جملس حاضر بوده اند ، به اعرتاض به مص

اداي احرتام واقعي را به امحد . آن جلسه را ترك آرده اند “ امحد حممود“چون 
حممود ، اينان آرده اند و نه دعوت آنندگان دولتيهاي نا صاحل و سانسور چي  

 . براي سخنراني در وصف نويسنده اي خمالف سانسور
ت ، در نكوهش بي فرهنگي دعوت اس“ فرهنگ“ چون پايان سخن با مقوله 

آنندگان دولتيان در مراسم ترحيم يك اهل فرهنگ درد ديده  از باستاني 
ختصص در رشته اي از رشته هاي معارف بشري آايف نيست “ : پاريزي مي آورمي آه 

ممكن : فرهنگ مثره و نتيجه ي دانش است ، نه خود آن . آه آسي با فرهنگ شود
با دانشان بي فرهنگ در . “درخت نر“مانند . ور مبانداست در وجود آسي نابار

دنيا آم نبوده اند و از آن مجله اند مهه قاضيان بي اعتنا به حق، مهه 
 “.سياستمداران بي اعتنا به انسانيت و مهه دانشوران ديوپرست

 ! سخن بس
 
 

                                     نيلوفر بيضايي                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


